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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251036-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi pocztowe
2016/S 138-251036
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Dyrektywa 2004/17/WE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Poczta Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Punkt kontaktowy: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury, Wydział Zakupów, 00-941 Warszawa, ul.
Świętokrzyska 31/33
Osoba do kontaktów: Jarosław Subczyński
00-940 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225053609
E-mail: jaroslaw.subczynski@poczta-polska.pl
Faks: +48 225053439
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.poczta-polska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi pocztowe

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar: Żoliborz, Wola 3 oraz Mokotów 2.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Warszawa.
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Kod NUTS PL1
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar: Żoliborz, Wola 3, Mokotów 2, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. pobranie paczek pocztowych /
przesyłek kurierskich ze wskazanego miejsca, ich transport i skuteczne doręczenie, zgodnie z otrzymanymi
adresami oraz rozliczenie się ze wszystkich powierzonych paczek pocztowych / przesyłek kurierskich i
zainkasowanych należności.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000, 64120000, 64121200

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

II.1.8)

Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT: 142 003 727,74 PLN w skali Poczty Polskiej S.A., w tym
przedmiotowego zamówienia -1 848 209,40 PLN.

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Żoliborz
1)
Krótki opis:
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Żoliborz.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000, 64120000, 64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Planowana ilość przesyłek / paczek 127 800 szt.,
Szacunkowa wartość bez VAT: 517 590 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 80 % wartości umowy. Pozostałą część Zamawiający wykorzysta w
zależności od potrzeb.

Część nr: 2
Nazwa: Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Wola 3
1)
Krótki opis:
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Wola 3.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000, 64120000, 64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Planowana ilość przesyłek / paczek 127 140 szt.,
Szacunkowa wartość bez VAT: 514 917 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 80 % wartości umowy. Pozostałą część Zamawiający wykorzysta w
zależności od potrzeb.

Część nr: 3
Nazwa: Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Mokotów 2 201 408 szt.
1)
Krótki opis:
Świadczenie usług doręczania i odbioru paczek pocztowych oraz przesyłek kurierskich na terenie Warszawy,
obszar Mokotów 2.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
64110000, 64120000, 64121200

3)

Wielkość lub zakres:
Planowana ilość przesyłek / paczek 201 408 szt.
Szacunkowa wartość bez VAT: 815 702,40 PLN

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 80 % wartości umowy. Pozostałą część Zamawiający wykorzysta w
zależności od potrzeb.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości:
zadanie nr 1 – 5 180 PLN;
zadanie nr 2 – 5 150 PLN;
zadanie nr 3 – 8 160 PLN.
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W przypadku składania oferty na większą ilość zadań niż jedno, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium
w wysokości odpowiadającej sumie wadiów dla poszczególnych zadań, np.: zadania nr: 1 i 3 – wadium w
wysokości – 13 340 PLN, (5 180 PLN + 8 160 PLN), zaś w przypadku składania oferty na wszystkie 3 zadania –
wadium w kwocie 18 490 PLN.
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą Pzp, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych również
wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie – usługę lub usługi na podstawie umowy / umów, odpowiadającą/ych swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługę świadczenia usług logistycznych
lub kurierskich, doręczania i odbioru przesyłek, kolekcji i dystrybucji przesyłek na łączną kwotę brutto nie
mniejszą niż: 50 000,00 zł (niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę na jedno zadanie, dwa zadania lub
wszystkie zadania). Przez „doręczanie przesyłek” należy rozumieć doręczanie wyłącznie przesyłek opatrzonych
adresem, w tym m.in. listowych, paczek przedłożonych do przyjęcia lub przyjętych przez operatora w celu
przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu,
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2, i 2a ustawy
Pzp.
3. Wykonawcy do oferty powinni załączyć:
3.1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp;
3.2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp;
3.3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
3.4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, w
rozumieniu ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację, że Wykonawca nie
należy do grupy kapitałowej;
3.5. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzają- ce, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
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lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.6. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.8. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.9. dowód wniesienia wadium – dotyczy innej formy niż pieniężna;
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków
określonych w pkt 1, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Ci Wykonawcy
wspólnie.
Warunek określony w pkt 2, powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie, z zastrzeżeniem pkt 3.9. –
mogą spełniać wspólnie lub jeden Wykonawca.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.3, 3.5. 3.6. 3.8, składają dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 3.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
c) dokumenty, o których mowa w pkt 5 lit a) tiret pierwszy i trzeci oraz lit. b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w pkt 5 lit a) tiret
drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
d) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 lit. a) i b), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych
dokumentów.
W przypadku oferty składanej przez dwa lub więcej podmiotów każdy podmiot z osobna zobowiązany jest
do złożenia dokumentów dotyczących tego podmiotu, określonych w pkt 3.2 – 3.8. Pozostałe wymagane
dokumenty podmioty te składają wspólnie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie treści złożonych przez
Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, metodą spełnia/nie spełnia.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykażą, że wykonali, a w
przypadku świadczeń okresowych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – usługę lub usługi na
podstawie umowy / umów, odpowiadającą/-ych swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,
tj. usługę świadczenia usług logistycznych lub kurierskich, doręczania i odbioru przesyłek, kolekcji i dystrybucji
przesyłek na łączną kwotę brutto nie mniejszą niż: 50 000 PLN (niezależnie, czy Wykonawca składa ofertę na
jedno zadanie, dwa zadania lub wszystkie zadania). Przez „doręczanie przesyłek” należy rozumieć doręczanie
wyłącznie przesyłek opatrzonych adresem, w tym m.in. listowych, paczek przedłożonych do przyjęcia lub
przyjętych przez operatora w celu przemieszczenia i doręczenia adresatowi.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarty

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Termin płatności. Waga 2

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
PI14/57/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.8.2016 15:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.8.2016 - 10:00

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
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Warunki otwarcia ofert
Data: 29.8.2016 - 10:30
Miejscowość
00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33, pok. nr 651 (VI- piętro).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający gwarantuje zrealizowanie 80 % wartości umowy. Pozostałą część Zamawiający wykorzysta w
zależności od potrzeb.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1) środki ochrony prawnej określone w Dziale
VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy. Środkami ochrony prawnej są w niniejszym postępowaniu odwołanie i skarga do sądu, które mogą być
wnoszone zgodnie z postanowieniami ustawy;
2) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp;
3) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 15
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;
4) odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiającego;
5) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia;
6) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
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7) odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu;
8) odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu;
9) na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
10) pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy Pzp- „Środki
ochrony prawnej”.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +46 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.7.2016
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